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Prof. dr. ir. A. L. van der Mooren 
Afdeling der Werkluigbouwkunde, Groep Algemene 
Constructieleer en werkluigonderdelen. 
Teclmische Hogescllool Eindhoven 

(ONTWERPEN 
3 ALS ONDER~ERP VAN ONDER~IJS EN ONDERZOEK 
I 

Wat is er nu sinds de publikatie van Hansen voor nieuws 
verschenen? Wat het evaJueren van mogelijke oplossingen 
betreft, stap 4, kan worden opgemerkt dat de methode 
van Kesselring - zijn ideeen dateren reeds van begin 
1940 - weliswaar op sommige punten is verfijnd maar 
niet principieel is verbeterd. Zijn werkwijze is inmiddels 
vastgelegd in VDI-richtlijn 2225 [8]. In recente publikaties 
van zijn hand komen oak geen wezenlijk nieuwe gezichts
punten naar voren. 
Anders is bet met bet genereren van mogelijke oplos
singen, de stappen 1 t/m 3. Eerder noemde ik u een 
aantal namen van auteurs die trachten deze fase van het 
ontwerpen dieper te doorgronden. Naar mijn mening is 
Roth degene die hierbij als eerste duidelijk voortgdng 
heeft gemaakt. 

Roth 

Roth sluit zich aan bij de ontwerpcyclus van figuur 1. 
~ Hij onderscheidt de functionele fase (concipieren) en de 
~· vormgevende fase (construeren en uitwerken) en stelt 
fl zich ten doel te komen tot ontwerpmethoden voor beide 

fasen. Hij stelt vast dat bet onmogelijk is een complex 
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probleem in zijn geheel te overzien, zodat het moet wor
den verdeeld in te behappen deelproblemen. Deze opde
ling mag niet gepaard gaan met een beperking van het · 
aantal mogelijke oplossingen. 
De opgave wordt opgevat als een .,black-box", waarvan 
de in- en uitgangsgrootheden zijn gegeven door de 
vraagstelling en door het pakket van eisen, randvoor
waarden en keuzemaatstaven dat volgt uit analyse van de 
relaties van het produkt met zijn omgeving. Roth geeft 
nu een methode aan om door analyse en abstractie de 
inwendige structuur van de ,black-box" weer te geven 
als een schakeling van genormeerde functieblokken. 
Het resultaat noemt Roth de aigemene functiestructuur 
[9], Zodoende wordt het probleem in deelproblemen 
gesplitst en wordt het bovendien mogelijk door variaties 
in de schakeling mogelijke oplossingen te genereren. 
De functieblokken zijn wederom te beschouwen als 
11black-boxes"; hun fysische inhoud wordt pas in een 
later stadium van het ontwerpen gekozen. 
Als algemene functies, die door de blokken worden ver
vuld, onderscheidt Roth: geleiden, opslaan, omvormen en 
samenvoegen en hij betrekt deze operaties op 3 fysische 
grootheden t.w. materie, energie en informatie. Door de 
operaties ondergaan de fysische grootheden veranderin
gen m.b.t. hun coordinaten (plaats en tijd) en hun eigen
schappen (hoeveelheid en hoedanigheid). Hiermee kun
nen 60 combinaties worden gemaakt, die zijn op te vatten 
als bouwstenen waarin technische produkten op elk 
niveau van complexiteit kunnen worden ontleed. Ener
gie opslaan kan bijv. betrekking hebben op een stuw
meer, maar ook op een vliegwiel of een veer. Figuur 8 
toont een dergelijke ontleding van een dee! van een ver
brandingsmotor. 

Algemene functiestructuren voor een probleem kunnen 
als volgt worden verkregen: 

1. Verzamel de vereiste functies m.b.t. de stromen 
materie, energie en informatie in volgorde van belang
rijkheid. 

2. Abstraheer de functies tot genoemde algemene func
ties en teken de schakeling. 

3. Varieer de schakeling volgens bepaalde spelregels. 
4. Tracht in de schakeling bekende deelsystemen op te 

sporen uit een volgende fase van concretisering. 
5. Kies geschikte varianten, 

De stappen 2 en 3 kunnen m.b.v. een computer plaats
vinden. Stap 4 zou m.b.v. de computer kunnen geschie
den, indien geschikte catalogi beschikbaar zouden zijn. 
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Keuze van de oplimale variant kan in dit stadium van het 
antwerp nog niet plaatsvinden; wel kunnen reeds varian
ten worden verworpen die niet voldoen aan het pakket 
van eisen en randvoorwaarden. 

Ter illustratie een eenvoudig voorbeeld dat Roth ver
meldt, de huishoudkoffiemolen. Figuur 9 toont de ge
bruikte symbolen. De algemene functies omvormen, op
slaan en geleiden kunnen elk betrekking hebben op een 
van de algemene grootheden materie, energie en infor
matie; de vierde, verbinden, kan betrekking hebben op 
een of twee algemene grootheden, b.v. bet koppelen 
van energie en informatie. Bij de stapsgewijze opbouw 
van de algemene functiestructuur (figuur 10) worden de 
vereiste functies van de molen in volgorde van belang
rijkheid toegevoegd: 

a. koffiefJonen moeten worden gemalen (materie om
vonnen) 

b. maalfijnheid instellen (materie en inforcatie verbin-
den) 

c. maalenergie toevoeren (materie en energie verbinden) 
d. aan- en uitzetten (energie en informatie verbinden) 
e. elektrische in mechanische energie omzetten (energie 

omvormen) 
f. verse en gemalen bonen opslaan (materie opslaan) . 

Vervolgens kan de aldus verkregen algemene functie
structuur worden gevarieerd. Als mogelijkheden geeft 
Roth o.a. aan : verschuiven van de systeem-grenzen, ver
anderen van de volgorde van elementen en splitsen of 
samenvoegen van elementen. Het voorbeeld is eigenlijk 
wat eenvoudig om dit goed te kunnen illustreren; een ver
andering van systeemgrens is bijv. het plaatsen van de 
energiebron binnen het apparaat. 

De verschillende algemene functiestructuren d ie zijn 
gevonden als slot van de functionele fase, moeten worden 
geconcretiseerd in de vormgevende fase. Roth noemt daar
toe twee mogelijkheden: 

26 

de algemene functies worden beschouwd als classifi
cerende ingangen in catalogi van concrete deelsyste
men (maalwerk, schakelaar etc.). Het pakket van 
eisen en randvoorwaarden beperkt mede de keuze. 
Vervolgens worden combinaties gemaakt en de opti
male oplossing gekozen 
de functiestructuur wordt verder afgebroken tot op 
het niveau waarop deelfuncties worden verkregen die 
kunnen worden gekoppeld aan fysische effecten, d.w.z. 
mathematische betrekkingen tussen fysische groothe
den. Dit resultaat noemt Roth de specifieke funclie
slrucluur. Ook hierin kunnen weer combinaties wor
den aangebracht door hergroeperen van de betrekkin-

coordinaten indiv. 

algemene symbolen grootheden 

funk ties pleats tijd hoed a- hoe-
nigheid veelheid 

verbinden X~ 0 0 0 1 

omvormen ~ 0 0 1 0 

opslaan ~ 0 1 0 0 

geleiden o-----GJ-o 1 0 0 0 

x;Y: algemene grootheden materie (M}, energie (Et informat ie ( II 

iiguur 9 
Symbolen voor algemene functies (Roth) 

gen. De stap naar bet stofdomein geschiedt m.b.v. een 
catalogus van materiele basiselementen, geordend naar 
hun mathematische beschrijving. Voor de functie 
krachtversterking vindt men daar bijv. het wigeffect, 
het hefboomeffect etc. Vanuit deze basiselementen 
wordt door varH~ren, combineren e tc., alsmede door 
evalueren en kiezen m.b.v. het pakket van eisen, het 
werktuig opgebouwd. 
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figuur 10 
Funcliestructuur van een koffiemolen (Roth) 
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In beide gevallen wordt teruggegrepen op catalogi. Dit 
is een belangrijk element in de aanpak van Roth die 
hij dan ook noemt: .,Algoritmisches Auswahlverfahren 
zur Konstruktion mit Katalogen". Voor de opslag van 
informatie die daarbij nodig is, denkt hij aan een hierar
chie van catalogi met ingangen op verschillende ni
veaus, vanaf kleine oppervlakte-elementen tot aan com
plete fabrieken. Het resultaat van toepassing van de ene 
catalogus levert ingangen op voor de volgende. Zijn 
method.e beoogt ook voor dit zoekproces een vergaande 
inschakeling van de computer mogelijk te maken. Gaat 
men in een vroeg stadium van het functionele afbraak
proces over tot materialisering, dus op een hoog niveau 
van complexiteit (zie ook figuur 2), dan treft men een 
noodzakelijkerwij5 zeer onvolledige verzameling aan 
van constructieve oplossingen voor de deelopgaven; 
men zal zodoende zelden tot revolutionaire verbete
ringen komen, maar is wei gauw klaar. Wenst men 
echter voor het gehele probleem, of een deel daarvan, 
alle mogelijkheden te onderzoeken omdat iets nieuws 
geboden is - en de tijd daarvoor beschikbaar staat! -
dan moet men op een laag niveau van complexiteit de 
overstap maken, i.e. op het vlak van de fysische effecten 
en b asisgrootheden kracht, lengte en tijd, m.b.v. catalogi 
die vrijwel volledig kunnen zijn t.a.v. gegevens over 
fysische effecten, materialen en bewerkingstechnieken. 
Het is bijv. duidelijk dat men voor integratie van ver
schillende functies in een zelfde orgaan voldoende ver 
moet afdalen in het functiedomein; op boger niveau 
krijgt men slechts blokkendoosachtige bouwsels van 
standaardorganen. 

De gedachtengang van Roth wordt fraai geillustreerd 
in een voorbeeld dat hij geeft over het ontwerpen van 
een autokrik, compleet met algemene functiestructuur, ca
talogi op verschillende niveaus van complexiteit, bijv. 
voor de functie kracht versterken [ 1 0]. Het zou teveel 
tijd vergen om dit voorbeeld, dat resulteert in een grate 
verzameling kriks, hier te bespreken. In de groep Bedrijfs
mechanisatie van de THE is dit wel gedaan. Interessant 
bleek het feit dat de algemene functiestructuur van een 
krik en een bankschroef dezelfde is; bijkomende voor
waarden maken dat er bij de concretisering verschillende 
werktuigen ontstaan. De groep heeft ook getracht de 
werkwijze te gebruiken voor het antwerp van apparaten 
waar van de functie de betrokkenheid redelijk wei be
kend was, maar de interne opbouw niet. 
Enkele van hun conclusies luiden: 

- er is veel tijd nodig om met het systeem te leren 
werken 

- de gedachte van een recht toe recht aan opsplitsen 
van de hoofdfunctie in deelfuncties is te simplistisch. 
Gaandeweg blijken hulp.functies noodzakelijk te zijn 
(bijv. netspanning stabiliseren) om andere functies 
goed te kunnen vervullen 

- d e voorbeelden zijn tot nu toe erg eenvoudig, een 
oordeel over de bruikbaarheid in complexe situaties 
is nog niet te geven. 

Hoe diep daalt Roth nu af in het functiedomein? Het 
blijkt dat de basisvergelijkingen, die hij als ingang ge
bruikt om vanuit het functiedomein het stofdomein bin
nen te treden, zijn verkregen door . analyse van de stof
felijke configuraties die bekend zijn voor het vervullen 
van de betreffende functies, bijv. het wigeffect als een 
mogelijkheid voor mechanische krachtversterking. Hier 
schuilt dus toch weer een beperking, maar uiteraard is op 
dit lage niveau het aantal mogelijke varianten bijzonder 
groat. Roth heeft overigens een interessante paging ge-
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daan om nog verder af te dalen. Het zou te ver voeren 
daarop in te gaan; belangstellenden worden verwezen 
naar zijn desbetreffende publikatie [11). 
Als conclusie zou ik willen stellen dat deze methode het 
mogelijk maakt (desgewenst) vanaf een laag niveau van 
complexiteit met de materialisering te beginnen. Roth is 
ook vergevorderd bij zijn pogingen om een weg te vinden 
waarlangs het ontwerpproces voor een belangrijk deel met 
de computer kan worden uitgevoerd. Hij geeft duidelijk 
aan welke catalogi daartoe nodig zijn. Samen vormen 
zij een immens gebouw dat kan worden opgetrokken door 
het op de juiste wijze ordenen van kennis die voor een 
groat dee! al aanwezig is, zij het verspreid en slecht toe
gankelijk. Het lijkt gewenst de oefeningen met zijn me
thode voort te zetten, ook voor meer ingewikkelde op
gaven. 
Invoering in het onderwijs lijkt nog niet goed mogelijk. 
Na deze vrij uitgebreide bespreking van de gedachten 
van Hansen en Roth kan wat Rodenacker en Koller betreft 
worden volstaan met het aanduiden van de afwijkende 
accenten die zij leggen binnen een, globaal gezien, over
eenkomstige aanpak. 

Rodenacker 

Rodenacker volgt in grate lijnen de ontwerpcyclus van 
figuur 1. Hij noemt zijn methode een .,physikalisch orien
tierte Konstruktionsweise". Hij stelt tegenover elkaar 
enerzij<ls een meetinstrument bedacht om inzicht te krij
gen in een nog onbekend fysisch effect en anderzijds een 
werktuig, gemaakt om goed gekozen, bekende fysische 
effecten te benutten voor het vervullen van een gevrnag
de functie . Hij heeft zijn gedachten o.a. neergelegd in 
een boekje .,Methodisches Konstruieren" [12], dat zich 
niet zo gemakkelijk laat lezen, laat staan in bet knrt 
bespreken. Aan zijn .,samenvattende regels voor metho
disch ontwerpen" kan het volgende worden ontleend: 

- uitgegaan wordt van het werktuig als black-box 
waarin materie, energie en informatie, met als ken
merken hoeveelheid, hoedanigheid en kosten, worden 
omgezet 

- algemene uit de logica afgeleide functies zijn schei
den, samenvoegen en geleiden (de tijdcoordinaat ont
breekt, dus ook de functie opslaan) . In deze blokken 
wordt de functiestructuur van de black-box ontleed en 
er worden regels gegeven voor het varieren en ver
eenvoudigen van de schakeling (meervoudig uitvoe
ren, samenvoegen, volgorde veranderen) 
de functies kunnen worden geconcretiseerd m.b.v. fy
sische effecten waarvoor ook variatie- en combinatie
mogelijkheden worden aangegeven, (mechanisch, elek
trisch-hydraulisch, statisch, dynamisch etc.) 

- fysische effecten worden opgeroepen (R. spreekt plas
tisch van .. erzwungen") door (meestal bewegende) 
werkvlakken, het stofdomein wordt betreden. Ook 
hier weer voorschriften voor varieren en combineren 
(o.a. plaats, vorm, grootte, aantal, bewegingspatroon 
etc.) 

- de invloed van verstoringen op de stromen materie, 
energie en informatie worden vervolgens onderzocht 
(bijv. invloed van toleranties, klimaat, trillingen etc.) 

- bij het totale antwerp wordt o.a. gelet op: 
• .,dimensionering" van fysische effecten en werk

vlakken 
• materiaalkeuze, dimensionering van belaste onder

delen 
• keuze van fabricagetechnieken 
• ergonomische aspecten, vormgeving e.d. 

- tijdens het gehele proces wordt het aantal varianten 
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beperkt op grond van de criteria hoeveelheid, kwali
teit en kosten (b.v.: een zeker fysisch effect valt af 
vanwege een te geringe intensiteit, een bepaald werk
oppervlak vanwege moeilijkheden bij de fabricage). 

Rodenacker graaft weliswaar minder diep dan Roth, 
maar zijn methode lijkt dichter bij praktische toepas
sing te staan en is waarschijnlijk sneller te leren, een 
voordeel voor het onderwijs. In dit verband zij opge
merkt dat Rodenacker, onder auspicien van de VDI, 
regelmatig cursussen geeft in methodisch construeren. Hij 
brengt zijn aanpak ook in het reguliere studieprogram
ma, in het 6e en 7e semester. 

Koller 

Koller (13) sluit zich met zijn ,algoritmisch physik.a
lische Konstruktionsmethodik (AP-Methode)" bij het 
in figuur 1 getoonde schema aan. Ook hij beschouwt 
werktuigen als omzetters van materie, energie en infor
matie die opgebouwd kunnen worden gedacht uit een 
schakeling van functie-elementen. 

Het concipieren onderscheidt hij in de analyse van de 
opgave (resultaat: een structuur van elementaire tunc
ties), gevolgd door de kwalitalieve synthese (o.a. keuze 
van fysische effecten). Het resultaat is een kwalitatief 

functie ~ymbool inverse lunctie §vmbool 

omvormen --IZl- terugvormen --IZl-
2 vergroten --g]-- verkleinen ~ 

3 
rich\ing -co- richting -co-veronderen veronderen 

4 stromen EE isoleren~ 

5 geleiden EJ verstrooien-m-

6 rich ten EEl oscilleren ~ 

7 koppel en a onderbreken~ 

8 verbinden ~ scheide~ 

9 somenvoegen =co- del en -oo= 
10 opsloan --o- ledigen G 

figuur 11 
Fysische grondlunclies ( Kolfet) 
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ontwerp dat tijdens de fasen van het construeren en u~~ 
werken, de kwantitatieve synhese, wordt omgezet in 
fabricagetekeningen. 
Koller onderscheidt in het functiedomein: 
- de totale funclie, te destilleren uit de opgave en tf 

splitsen in 
deelfuncties waartussen een structuur moet wordef 
Mng~a~ J 
elemenlaire functies, dat zijn betrekkingen tussen ee 
ingangs- en een uitgangsgl·ootheid die door een 
fysisch effect kunnen worden gerealiseerd i 

- fysische giDndfuncties waarvan hij er in totaal 20 
aangeeft die paarsgewijs invers zijn, zie figuur lt 

Bij het overgaan op deelfuncties neemt de graad van'\ 
complexiteit af en blijft de graad van abstractie con
stant; bij het overgaan op elementaire functies en fysi· l 
sche grondfuncties blijft de graad van complexiteit con·J 
stant en stijgt het niveau van abstractie (vgl. figuur 2). 
Figuur 12 toont de opbouw van een verbrandingsmotor 
uit grondfuncties volgens de symbolentaal van Koller. 

Hieruit blijkt dat Koller niet wezenlijk afwijkt van de me· 
thoden van de vorige auteurs. Een belangrijke uitwerking 
vormt het door hem gepubliceerde, gedetailleerde sys· 
teem van elementaire fysische effecten voor de grond-~ 
functies omvormen, vergroten en scheiden. Een interes· 
sante aanvulling vormt voorts zijn gedachte om de logi· 
sche functies (conjunctie, disjunctie, inversie) en de rna· 
thematische functies (optellen, integreren e.d.) op gelijke 
voet met de fysische grondfuncties in de beschouwingen 
te betrekken. Hij introduceert bovendien een zgn. ,Kon· 
zept-Algebra", dat is een soort schakelalgebra met spel· 
regels voor het manipuleren met de fysische grondfunc· 
ties en de logische functies. 

Naar mijn mening moeten wij met grote belangstelling 
de volgende publikaties van Koller afwachten; daarin 
zal ook de fase van de kwantitatieve synthese, de vorm
geving aan bod komen. 

Evaluatie 

Uit dit globale overzicht van de gedachten van Roth, 
Rodenacker en Koller, in het bijzonder aangaande het 
genereren van mogelijke oplossingen, meen ik te mogen 
concluderen dat hun bijdragen interessant zijn maar toch 
in hoofdzaak voortlbouwen op de gedachten die Hansen 

Iucht 

elektr ische 

1--1-1>1--l-""T"v:::e:...:r s:,;.:nell ing sbok L _____________________ j 

Iiguur 12 
Ontleding van een verbrandingsmotor in Jysische grond
functies ( Kollet) 
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i nu ruim 10 jaar geleden lanceerde. Ik zie Hansen dan 
ook als een pionier op dit terrein. 
Duidelijk is voorts dat het gaat om een onderwerp in 
valle ontwikkeling. De publikaties volgen elkaar in snel 
tempo op. Het is voor mij nog een open vraag in hoe
verre de verschillen in opvatting tussen de auteurs wezen
Iijk en waar zij slechts schijn zijn, waar zij elkaar aan
vullen en waar nog lacunes bestaan. De onlangs versche
nen VDI richtlijn 2222, getiteld ,Konzipieren technischer 
Produkte", vormt ook nog geen echte synthese en beant
woordt"m.i. onvoldoende aan het pakket van eisen dat wij 

20 formuleerden voor de gezochte ontwerpmethode. Niette-
1. min duidt bet interessante mogelijkheden aan om reeds nu 

tot de verhoging van het rendement van bet ontwerp
proces te komen. d 

;i-1 Natuurlijk en terecht zijn er kritische geluiden; het 
1.1 blijkt dat de weerklank bij de Duitse industrie nog ge
:). ring is . Wel is men het er in het algemeen mee eens dat 
Jr de beschreven methoden leiden tot een betere formulerin!;' 
r. van een probleem. Men stelt o.a. dat de nadruk teveel 

ligt op de fase van het concipieren, in het bijzonder op 
:· het analyseren, maar dat het venijn vaak in de staart 

schuilt, in het materialiseren van het detail. 
;. Ongetwljfeld is het zo dat bet slagen van een produkt in 
' .. , technische zin vaak afhangt van goede oplossingen voor 
,. detailproblemen, schade is vaak het gevolg van kleinig
i· heden. Maar anderzijds is het zo dat de levensvatbaarheid 
1• van een produkt in hoge mate afhangt van een gezond 
e concept; een omissie in dat stadium maakt de rest van 
n het werk onvruchtbaar. 

.· 

.· Sommigen zien de voorgestelde weg als een te grate 
:- omweg of menen zells dat die in een moeras eindigt. Een 

scepticus zei mij eens: 11met al dat abstraheren en split
sen kom ik alleen maar verder van mijn doel", Nu gaan 

~ bij aile wetenschappelijk werk analyse en abstractie 
1 vooraf aan synthese en concretisering en bet is te ver
. wachten dat dit bij het ontwerpen van technische syste-

men niet anders is. De zin van het abstraheren is in bet 
algemeen het scheppen van een niveau van beschouwing 
waarop men volmaakt exact kan zijn. Bij het ontwerpen 
komt daar nog een tweede oogmerk bij, t.w. het ver
groten van het veld van oplossingen door het uitstellen 
van de beslissing. Daarmede worden echter ook vele 
oplossingswegen ge'introduceerd die on•bruiklbaar zijn en 
zo snel mogelijk moeten worden verlaten. 
Dit zou o.a. kunnen geschieden door de informatie die bij 
het abstraheren wordt onttrokken op te slaan in het 
waarderingssysteem en in volgende fasen ten dele als 
randvoorwaarden te benutten. 
Andere critici stellen dat de methoden slechts toepas
baar zullen blijken in het domein van waaruit de meeste 
auteurs voortkomen: mechanismen en fijnmechanische 
constructies. Ik zou het er vooralsnog op willen houden 
dat deze ontwerpers, die gewend zijn hun specifieke 
problemen methodisch aan te pakken met behulp van hun 
basisgereedschap (kinematica, leer der mechanismen, 
logische schakelingen) gepredisponeerd zijn om het wij· 
dere veld van bet methodisch ontwerpen van willekeurige 
werktuigen te gaan betreden. Maar bet is waar dat bet in 
die vakgebieden gaat om de keuze van enkele soorten 
bouwstenen; bij werktuigen gaat bet om zeer veel bouw
stenen in een immens groot aantal combinaties. En nog
maals: ook op den duur zal bet intultieve ontwerpen 
door ervaren vakmensen een plaats behouden, alleen 
al vanwege de beperktheid van tijd en geld, maar hun 
uitgangspositie zal aanzienlijk beter kunnen worden. 
Hoe het ook zij, ik geloof dat wij - en dan denk ik niet 
aileen aan onze hogescholen, maar ook aan de industrie 
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- er goed aan doen aan deze ontwikkelingen deel te 
nemen. Onderwerpen voor onderzoek zijn er genoeg. 
Wat de methode betreft: elke fase van het ontwerp
proces en van het functiegebouw, hetzij van analyserende, 
hetzij van synthetiserende aard, kan nader onder de 
loupe worden genomen. De constructotheek, de hierar
chische verzameling van catalogi, reikend van fysiscbe 
effecten tot complete werktuigen, moet op doelmatige 
wijze worden gevuld. Dat is een enorm werk dat nooit op
houdt en aileen kan slagen bij samenwerking van zeer 
velen, zowel van in de praktijk werkzame ontwerpers als 
toeleveranciers, bijv. materiaalkundigen. Witte plekken 
t.g.v . ontbrekende of ontoegankelijke kennis moeten wor
den opgevuld, het onderzoek naar schaal- en modelregels 
zal nieuwe impulsen krijgen. Diep gespit dient te worden 
naar het raakvlak tussen functie- en stofdomein. Maar 
ook heel andere onderwerpen vergen aandacht, bijv. 
vragen van didactische aard. Als intultief ontwerpen 
niet direct overdraagbaar is, kan dan wellicht een ,atti
tude" worden aangekweekt waardoor men komt tot goe
de ,invallen"? In hoeverre is bet juist dat het bijbrengen 
van vaardigheden in het analyseren - waar de huidige 
ingenieursopleiding sterk op is gericht - belemmerend 
werkt op bet aankweken van synthetische vaardigheden? 

Al met al besef ik dat ik zeer onvolledig ben geweest en 
veel interessante aspecten van bet aangekondigde onder
werp nog niet aan de orde zijn gesteld. Over de relatie 
van ontwerpmethoden met de heuristiek, de leer van bet 
vinden bijv. vernam u niets, een onderwerp waar overigens 
nog weinig over is gepubliceerd. Laat ik tot slot nog 
wei iets zeggen over bet onderwijs in het ontwerpen in 
onze afdeling: spelen deze nieuwe inzichten daarbij al 
een rol? 

Gevolgen voor bet onderwijs 

Het zal u duidelijk zijn dat de onderwijsmethoden die ik 
u schilderde nog lang niet rijp zijn om op brede schaal in 
ons onderwijs te worden ingepast. Dat gebeurt ook in 
Duitsland niet. Wel is bet mogelijk om studenten die daar 
interesse in hebben in een latere fase van hun studie 
opdrachten aangaande onderzoek en gebruik van deze 
methoden te verstrekken. Pas als de werkwijze verder 
is uitgekristalliseerd, kan zij in het reguliere program
ma worden opgenomen, eerst in de eindstudie, maar later 
ook in de basisopleiding. Waar wij nu wei reeds mee 
doende zijn is om vanaf het begin van de studie de cen
trale rol van het leren ontwerpen te benadrukken en de 
verschillende cursussen uit bet programma meer en meer 
op de ontwerpcyclus af te stemmen. 

Na het leren schetsen moet het leren ontwerpen van 
werktuigkundige systemen in steeds complexere situaties 
en met steeds geavanceerder hulpmiddelen bet richt
snoer vormen. Die gedachte is geenszins nieuw, maar 
tot nu toe onvoldoende uit de verf gekomen. Reeds in 
bet tweede studiejaar zullen er ook open opdrachten 
worden verstrekt. Daarbij gaat het niet, zoals voorheen, 
voornamelijk om bet dimensioneren en materialiseren 
van een gegeven concept, maar ligt de nadruk meer op 
bet maken van het totale antwerp inclusief bet formule
ren van de probleemstelling en het bedenken van bet 
concept van een werktuig dat een bepaalde boofdfunc
tie kan verrichten. 

Deze ombuiging vergt een geheel andere begeleiding van 
de student en daarop moet de staf inspelen. De ontwerp
oefeningen hebben mede tot taak de kennis, die in de 
overige cursussen is aangedragen, te integreren. In bet 
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programma voor elke student slaat aanvankelijk de stu
die van het totale ontwerpproces bij diverse soorten 
werk.tuigen centraal, maar later kan hij, afhankelijk van 
aanleg en interesse, bij het kiezen van oefensituaties de 
nadruk leggen op bijv. bepaalde fasen uit het onlwerp
proces (bijv. modelvorming) enrof bepaalde werktuigen 
(bij\'. verbrandingsmotoren). Het is verheugend dat er 
oak bij de uitwerk.ing van deze gedachten een goed con
tact bestaat tussen onze drie hogescholen. 
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2e clruk 1973, 265 pag. 
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Dil boek is een bewerking van hel eerder onder hetzelfde 
opschrifl verschenen boek van de, helaas enkele jaren ge· 
!eden overleden, bekende Duilse publ icist over lastechnische 
en aanverwanle onderwerpen. 
Men kan er Lwee hoofd thema·s in onderscheiden : metaaJ. 
kunde en Iastechniek. De melaalkunde begin! mel de e le· 
mentaire beginselen van de me taa lslrucluur, ga<mcle van de 
atoombinding via de rooslerlypen tot de opbouw uil kris
tallieten, waarbij o.a. dis locaties, plaals van atomen van 
legeringselemenlen in hel rooste r , diffusieverschijnselen, aan 
de orde komen. 
Dan komt een overzicht van de ijzer-koolstoflegeringen. 
waarbij aile legeringen die minder clan 2,06°/o C bevatlen 
ten onrechte als smeedbaar staal worden aangemerkt. 1-Iandig 
is hier een normenuittreksel. Vervolgens cen overzicht van 
staalbereidings- en verwerkingsmethoden. Deze hoofclstuk-

1 
ken, en ook het volgencle hoofdstuk W a rmtebehandelings· i 
techniek, wemelen van de diag ra mmen , die niet allemaal 1 

even overzichtelijk of zinvo l zijn. Men zou, ook door de 
omvang van deze slof (welhai!sl een kwart van he t hock)./ 
Iicht de indruk krijgen dat warmtebehandeJing een un iver· 
see! geneesmiddel is voor aile slaalkwalen. Hebben we h ier 
een voorbeeld van .,Deutsche Grundlichkeil .. of is er aan 
een neiging tot het etaleren van kennis toegegeven? De Jezer 
beoordele hel zelf. De betekenis van de PTAT-diagrammen 
ipieklemperatuur-afkoellijcl) voor de strucluur en de eigen· 
schappen van de warmle-be!nvloede zone naast de las wordt 
echter in 10 regels afgedaan. 
Bij de laslech niek allereersl de structuur van de las en de 
slrucluurveranderingen naas t de las ; lassen is immers voor 
het aangrenzend materiaal een verplicht warmlebehande
lingsnummer. Zulks met de welbekende gevolgen a ls korrel· 
groei, harding, verlies van ductiliteil. Wanneer ermee reke· 
ning le houde n en hoe? Daarvoor een serie van 15 verschil
Iende koolstofequivalenten en een Label van voorwarmtem
peraturen voor de relatie Lussen het C-equivalen t, de elek
trodediameter (dus de lasslroo m) en de plaatclikte voor 
slompe lassen en hoeklassen: handige vuislregels! 
Voorafgegaan door een scheikunde-les: de metallurgie van 
het lassen als heel snel mini-staalproces, behandeld aan de 
hand van de diverse soorten elektroden, basische, ru liel , enz. 
Druppelovergang; slak- en smeltbadsamenstelling, vooral 
mel belrekking lot hel zuurs tofgehalte en hel daarmede 
via viscositeil e n oppervlaktespanning samenhangend las
geclrag, passeren de revue. 
Welke soorlen scheur'en e r zijn: ze staan er in, zij het ter
loops; zou hier in het tweecle dee! aandacht aan besteed 
gaan worden? De lasfouten en hun oorzaken komen naar 
mijn idee onvoldoende aan hun trek. 
Dan opnieuw vee! over warmtebehandeling: v66r, lijdens en 
na he t lassen. Ook voor veredelings- en gereedschapsstaal, 
geen d ingen die ,.men .. dagelijks last, maar aardig om le 
weten hoe hel kan, als men tenm ins te het geschikte toevoeg
ma le riaal kan versieren. 
Ten slotle worden de toevoegstoffe n besproken en we·] voor 
hel elektrodelassen (de soorlen elektroden dus). hel auto· 
geen proces, voor TIG, MIG en poedercleklassen. Normen, 
aanduidingen (DIN ui leraard) ; invloed van de soort gas bij 
MIG, van de soort poeder bij poederdek, en nog iels over 
het oplassen of pantseren. 

(vervolg op pog. 41! 
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